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Als er één zaak is waar ik het moeilijk mee 
heb, is het ‘neen’ zeggen. En precies dat heb 
ik de jongste maanden heel veel moeten 
doen. Hoeveel aanvragen voor privéfeestjes 
en recepties heb ik niet moeten weigeren, 
allemaal met spijt in het hart maar wel voor 
het hogere belang.
 
Toch denk ik tijdens de talrijke fietskilometers 
vaak :“Wat een gelukkige man ben ik toch!”  
‘s Morgens met de fiets richting Gemeente- 
punt trekken, langs de mooie glooiende 
landschappen en vaststellen dat de kleuren 
weer eens anders zijn en dat de vogeltjes nog 
opgewekter dan gisteren fluiten.  

“Genieten van  
kleine dingen ”  

‘Genieten van kleine dingen’, heet zoiets.  
Het is zelfs een hashtag op Instagram.  
Simpel toch? Als Coronatijden iets positiefs 
hebben gebracht, is het misschien dit: alles 
leek te vanzelfsprekend en logisch. Misschien 
was dit wel een wake up call, denk ik dan.  
Precies om ons opnieuw te doen genieten 
van de kleine dingen, een beetje back to 
basics. Maar die kleine dingen kunnen in hun 
eenvoud ook groots zijn. Dat speelde door 
mijn hoofd tijdens één van de zeer gesmaakte 
Transfoconcerten. Gezellig, sfeervol, aan-
genaam, net zoals de vele zomerbars en 
kleinschalige evenementen in het bruisende 
Zwevegem. Daar ben ik fier op!
 
En dan hoor je het onvolprezen Mooneye  
op de radio zingen ‘thinking about leaving’.  
Wat mij betreft, zeker niet! Tenzij even richting 
Frankrijk met de zwefiefamilie. Een beetje 
Zwevegem in de streek van de Mont Ventoux! 
En hopen dat we deze ‘masquer’-periode nu 
snel achter ons kunnen laten.

Marc Doutreluingne 
Burgemeester
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APP 112 BE
Ken je de app 112 BE al? 
Dankzij de app kan je in één 
klik de brandweer, politie of 
ambulance verwittigen bij 
een noodsituatie. Het grote 
voordeel: je kan de nummers 
niet vergeten als je in paniek 
bent en de diensten kunnen 
je snel lokaliseren. 

CURSUS 
SPAANS
Vanaf september kan je lessen 
Spaans volgen in Sportpunt 1, 
Bekaertstraat 4 in Zwevegem.
Kostprijs: 140 euro voor 25 
lessen. Het 1ste jaar start op 
21 september, het 2de jaar 
start op 22 september. De 
lessen vinden telkens plaats 
van 19.30 tot 21.30 uur. 
Inschrijven: 
www.zwevegem.be/aanbod.

#GOEDOPWEG
DICHT BIJ 
HUIS 

Kan je op zondag eens 
de auto missen? Help je 
actief mee de straten van 
Zwevegem te veroveren op 
zondag 13 september, te 
voet of met de fiets? Dan ben 
je #goedopweg naar onze 
zomerse activiteiten dicht  
bij huis. 

Beleef op zondag 13 septem-
ber de laatste dag van Zweve-
gem kermis, Moen kermis en 
zomerdorp Zwevegem. Laat 
de auto eens thuis en kom 
met de fiets of te voet. De 
oproep is een aanloop naar 
de Week van de Mobiliteit in 
heel Vlaanderen van 16 tot 22 
september.

CONTREI  
LIVE
Beleef nog tot 26 oktober 
het kunstenparcours Contrei 
Live van Leiedal. Het kunsten-
parcours op en langs het water 
loopt door 13 steden en ge-
meenten van Zuid-West-Vlaan-
deren. In Zwevegem kan je de 
voetgangersbrug “Top-Down 
Bottom-Up” op Transfo en het 
kunstwerk “Swans” aan het 
Sint-Pietersbrugje in Moen 
bezoeken. 

LUISTER  
JIJ OOK 
NAAR MIJN 
VERHAAL?
Awel luistert naar kinderen 
en jongeren, via chat, e-mail 
of telefoon. Iets voor jou? 
Surf naar awel.be/word- 
beantwoorder voor meer info.  
Je kan je nog tot begin  
september kandidaat stellen.
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INFOMOMENT 
BEBOSSING
Het beleid wil bosuitbreiding 
en streeft naar 20 ha meer bos 
tegen 2025 en 80 ha tegen 
2030, publiek of privaat. Wil je 
een stukje bos aanplanten in 
onze gemeente? Het lokaal 
bestuur en Bosgroep Ijzer en 
Leie nodigen je uit naar de 
info-avond “Meer bos in  
Zwevegem” tijdens de Week 
van het Bos, op donderdag  
15 oktober om 19.30 uur in 
zaal Uilenspiegel,  
Zwevegem-Knokke. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Oxfam Wereldwinkel nieuw filiaal in Zwevegem zoekt vanaf half 
oktober vrijwilligers voor 3 tot 4 uur op zaterdag.

Interesse? Stuur je gegevens naar samenleving@zwevegem.be.

>>>SNEL >>>  De herfst- en kerstvakantie komen eraan…Kom je ook mee spelen in één 
van onze vakantiebubbels of kampen? Voor de vakantiebubbels in herfst- en kerstvakantie kan je inschrij-
ven vanaf donderdag 8 oktober om 19 u. voor alle inwoners van Zwevegem. Vanaf maandag 12 oktober staan 
de inschrijvingen open voor iedereen. Inschrijven kan via de webshop: https://webshopzwevegem.recrea-
tex.be/  >>>E-boeken lenen op je eigen toestel Nieuw in de bib! Vanaf 15 september kan je als lid van 
de Zwevegemse bibliotheek e-boeken lenen op je eigen toestel via het e-boekenplatform “cloudLibrary”.  
De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers zoals Kobo 
en Tolino. Meer info vind je op www.zwevegem.be/bibliotheek of op de bibus. >>> Nieuwe website tAl-
ternatief Op de nieuwe website van tAlternatief vind je info terug over welke diensten de groen- en klus-
ploeg, de propere patrouille, de wasbrigade en de hout- en metaalcompagnie aanbieden voor particulieren, 
lokale overheden en organisaties. Neem zeker een kijkje op www.talternatief.be. >>> Het feest van de 
65- jarigen Zwevegem dat gepland was op 10 oktober 2020 zal, vanwege corona niet doorgaan. >>> Schrijf 
je in voor opleiding reanimeren en defibrilleren, di. 15 september, 18.30 u. en za. 26 september om 9 
u. via samenleving@zwevegem.be of 056 55 75 >>> Infoavond huren & verhuren De intergemeentelijke 
samenwerking Woonwijs, actief in Deerlijk, Harelbeke, Lendelede, Kuurne en Zwevegem, organiseert een 
infoavond over huren en verhuren van woningen en appartementen, op maandag 14 september om 19 u. in 
het Gemeentepunt. Inschrijven is verplicht via de website zwevegem.be of bel naar Woonwijs 056 73 33 80.   
>>> Feest 55-jarigen Zwevegem op 17 oktober 2020  gaat niet door!

KINDER- EN JEUGD-
JURY ZWEVEGEM 
ZOEKT JURYLEDEN 
EN BEGELEIDERS
De Kinder- en jeugdjury Zwe-
vegem is een jury van kinderen 
en jongeren tussen 8 en 16 
jaar. Heb je een zoon en/of 
dochter die graag leest? Of 
ben je ouder dan 18 jaar en wil 
je een leesgroepje begeleiden? 
Mail je gegevens door naar 
bibliotheek@zwevegem.be of 
vraag inlichtingen in de bib of 
de bibus. 



6

> FOCUS: ZWEVEGEM OP SCHOOL

ZWEVEGEM  
OP SCHOOL



7

FOCUS >

Zwevegem is een scholengemeente om fier 
op te zijn. Er zijn maar liefst acht  
basisscholen, één school voor buitengewoon 
onderwijs, een secundaire school en een 
kunstacademie. In totaal lopen 4.000 leer- 
lingen school in onze gemeente: van  
kleuters, kinderen lagere school tot  
studenten secundair onderwijs, buiten- 
gewoon onderwijs, kunstonderwijs,  
technisch onderwijs… 

Het lokaal bestuur neemt de regierol op zich 
voor alle scholen en biedt zelf gemeentelijk  
onderwijs aan. De laatste jaren heeft de gemeen-
te, naast kwaliteitsvol onderwijs, ook sterk geïn-
vesteerd in duurzame infrastructuur. Denk maar 
aan de laatste realisaties van de Groene Kouter 
en de nieuwe school in Heestert. De plannen 
voor de nieuwe huisvesting van het deeltijds 
kunstonderwijs staan in de steigers. 

SCHOOL IN DE BUURT!
Samen met OVK (Ouders van Verongelukte Kin-
deren) gaan we de strijd aan voor een veiliger 
verkeer. Het lokaal bestuur ondertekende op 
vrijdag 8 mei 2020 het SAVE-charter Steden & 
Gemeenten. SAVE staat voor Samen Actief voor 
Veilig Verkeer. We geven hiermee een duidelijk 
signaal actief te willen inzetten op meer ver-
keersveiligheid. 

Een eerste project: de schoolomgeving van Zwe-
vegem Knokke, is intussen afgewerkt. De digita-

le snelheidsborden en de fietsoversteek, onder 
toezicht van de poppen Tom & Lilly, dragen mee 
aan een veilige schoolomgeving. In de toekomst 
komen ook de andere gemeentelijke schoolom-
gevingen aan bod. 

 : www.zwevegem.be/nieuws/save-charter.

GEMEENTESCHOOL KNOKKE:  
EEN VOLWAARDIGE BASISSCHOOL
De gemeenteschool Zwevegem Knokke heeft 
bijzondere uitbreidingsplannen voor de nabije 
toekomst. De school die nu een aanbod heeft 
tot en met het 3de leerjaar wordt een volledi-
ge basisschool en zal per 1 september uitbreiden 
met een vierde leerjaar. De volgende school- 

jaren groeit de school door met een volwaardig 
5de en het jaar erna een 6de leerjaar. Kinderen  
kunnen dus instappen als peuter en doorgroei-
en tot ze de overstap maken naar het secundair  
onderwijs.

Isabelle Degezelle, schepen van onderwijs: 
“Met de uitbreiding van de klassen 4de, 5de en 
6de leerjaar in Zwevegem Knokke, speelt het lo-
kaal bestuur in op de vraag naar onderwijs in de 
nabije omgeving. Zeker voor het basisonderwijs 
vinden ouders het belangrijk om dicht bij huis 
een school te vinden waar de kinderen thuis zijn 
van instap tot en met zesde leerjaar.” 
Lieve Duyck en Nathalie Herremans, directie 
kleuter en lager onderwijs, zijn tevreden met 
deze nieuwe stap. “De gemeenteschool Zweve-
gem Knokke is een school waar je mag knoeien, 
groeien en samen openbloeien. Nu kan dit bo-
vendien in een mooie doorgroei, van peuter tot 
tiener. We zorgen voor elkaar in een familiale en 
warme sfeer.”
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De kunstacademie Zwevegem heeft een afdeling beeld,  
muziek en woord.

Tijl Robensyn vertelt daarover: 
 “Op de Kunstacademie word je overal geprikkeld. Die prikkels maak-
ten mij zo vrolijk en gelukkig! Mijn verslaving begon met woord en 
muziek. Woensdag en zaterdag huppelde ik naar de muziekschool 
voor les saxofoon, notenleer (muziekatelier) of toneel (woordatelier). 
Van afkicken is nooit sprake geweest, want ik nam hoe langer hoe 
meer hooi op mijn vork en leefde me steeds meer uit in de tofste 
creatieve hotspot van de streek.
In dit gekke jaar komt daar nu jammer genoeg een einde aan.  
Ik bloeide helemaal open aan de kunstacademie, en nu ben ik  
officieel volleerd en afgestudeerd (of dat hebben ze me toch wijs- 
gemaakt.) Aan iedereen die twijfelt om kunstacademie te proberen: 
gewoon doen!”

 www.kunstacademiezwevegem.be

IN DE KUNSTACADEMIE,  
DE TECHNIEKACADEMIE  
EN DE KLIM-OP.
ALS LEREN EEN PRETTIGE 
VERSLAVING IS…

KUNSTACADEMIE 
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Zwevegem was in 2013 pionier van de techniekacademie. 
De techniekacademie wil wetenschap, technologie, crea-
tiviteit en innovatie stimuleren bij jongeren 3de-4de-5de 
en 6de leerjaar. en daarbij starten we bij lagere school-
kinderen. In een aantal workshops in het technologie- 
labo worden STEM-technieken aangeleerd via leuke en 
creatieve projectjes. We willen  jongens en meisjes ervan 
overtuigen dat, met een technisch diploma, de toekomst-
kansen open liggen.

Stan Igodt volgde de workshops in de techniekacademie: 
“Ik heb heel veel bijgeleerd. Bijvoorbeeld hoe ik zelf een 
lampje kan laten branden of hoe ik extra stevige dingen 
kan maken. De techniekacademie zou ik zeker aanraden 
aan andere kinderen want het is leuk en je leert veel bij. 
De activiteiten zijn beregoed en je kan dingen doen die je 
thuis eigenlijk niet mag doen. Zo mag ik daar boren met 
een grote boormachine. Sommige dingen mag je net wel 
thuis nadoen bijvoorbeeld zelf spuitlimonade maken.”

 www.techniekacademie-zwevegem.be

Frank Dooms is directeur van de basisschool voor buiten- 
gewoon onderwijs De Klim-Op: een school op maat 
voor kleuters en lagere schoolkinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften. We hebben in De Klim-Op het  
basisaanbod type 3 en type 9.

“Onze school heeft zijn plek op de Kappaert in de  
Stedestraat in Zwevegem. Een sterk team van zowel 
leerkrachten, ondersteunend personeel en paramedisch 
personeel staat klaar om voor elk kind een optimaal  
leertraject aan te bieden. Ik vind het altijd mooi om 
te zien dat kinderen openbloeien en bijleren als ze de 
structuur en de begeleiding krijgen die aansluit bij hun 
opvoedings- en leervraag. We werken in kleine groepen 
en hebben voor elk kind een uniek plan van aanpak. 
Deze individuele aanpak, het stellen van grenzen en het 
teamwerk zijn zeker een troef. Ik vind het bovendien ook 
belangrijk dat kinderen bij ons naast het ‘schoolse’ leren 
ook groeien in sociale vaardigheden, welbevinden en 
zelfvertrouwen.”

DE KLIM-OP

TECHNIEKACADEMIE 



Jos en Frieda vertellen met passie over de tijd 
dat ze samen zongen in het koor Amuse-Gueules 
van de Kunstacademie Zwevegem. Mooie  
herinneringen aan de groep, de optredens,  
de dirigent. Het ijs is gebroken en het volgende 
uur wordt gevuld met een ode aan het leven  
en aan de kunst.
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FRIEDA: Ik volg dit jaar muziektheorie en muziekge-
schiedenis in Zwevegem. Accordeon is mijn instru-
ment. Accordeonles volg ik in Avelgem. Ondertussen 
ben ik 8 jaar bezig met muziek. Ik doorliep het hele 
parcours en werd telkens meegetrokken door het en-
thousiasme van de leerkracht. De passie voor muziek 
en de professionele gedrevenheid van de leerkracht, 
daar word je als leerling gewoon gelukkig van. En je 
leert natuurlijk veel.
Met fierheid laat Frieda mij 3 werken zien die ze dit 
jaar zelf heeft gecomponeerd. En één van de schilder-
werken van Jos hangt aan de muur boven het dressoir. 
Het viel me meteen op toen ik de huiskamer binnen-
trad. Jos schilderde een fragment uit ‘Avondmaal in 
Emmaüs’ van Caravaggio na. 

JOS: Ik ben gestart in het beeldatelier, samen met de 
jongeren. Daarna verdiepte ik me in de tekenkunst en 
nu volg ik nu volg ik schilderkunst. De leerkracht is van 
onschatbare waarde voor je groeiproces maar ook de 
groep werkt inspirerend. Meebeleven wat een ander 
schildert of tekent, dat is schoonheid tot en met. Dat 
doet je openbloeien, dat trekt je op naar iets hogers.

FRIEDA: Wij fietsen vaak samen naar Zwevegem en als 
Jos na de les het atelier uitwandelt, straalt hij. Dat zegt 
toch genoeg. Wij zijn zo dankbaar dat we al deze za-
ken in Zwevegem dicht bij huis kunnen volgen. Geen 
file, geen parkeerproblemen, geen parkeerticketjes en 
boetes. Dat is zeer belangrijk voor ons.

JOS: Ik ben enorm geboeid door kleuren. Ook in de 
lessen tekenkunst werkten we wel eens met verf en 
aquarelpotloden en de leerkracht tekenkunst zei toen 
al: Jos, jij zult moeten schilderen. Uiteraard laat ik me 
inspireren door het kleurenpalet van andere kunstschil-
ders. Het is zo verrijkend als de leerkracht mij in de les 
werken laat ontdekken met een verrassend kleurenpal-
let: David Hockney, Jean Brusselmans. Kennismaken 
met het werk van grote meesters is gewoonweg zalig. 

“LEEFTIJD 
SPEELT GEEN 
ROL ALS JE 
MET KUNST 
BEZIG BENT!”
OP BEZOEK BIJ JOS EN FRIEDA, 
TWEE GEDREVEN CURSISTEN 
DIE LES VOLGEN AAN DE KUNST-
ACADEMIE VAN ZWEVEGEM.  
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Als ik pols naar de lievelingscomponisten van Frieda vol-
gen er een heleboel namen: Verdi, Schubert,  Schumann. 

FRIEDA: Mijn ziel zit in de klassieke muziek en de klassie-
ke muziek in mijn ziel. Maar meestal is het hier stil, tenzij 
ik accordeon speel natuurlijk. We leven met de natuur en 
houden van de stilte. En vanuit die stilte en rust bouwen 
wij een leven op in al zijn facetten. We zijn gepassio-
neerd en gaan blijvend op zoek naar geestelijke ontwik-
keling. We willen dat voortzetten zolang we kunnen. De 
Kunstacademie is voor ons een hele mooie manier om 
anders naar de wereld te blijven kijken. Om onze geest 
te verruimen.

JOS: In de Kunstacademie word je geïnspireerd, ge-
voed als het ware. Het is niet gewoon leren. Je maakt 
deel uit van een sociaal en dynamisch proces. Dat maakt 
het zo boeiend. 

Met deze wijze woorden stappen we de tuin in om wat  
foto’s te nemen. Jos haalt er een portret bij van Jan Decleir 
dat hij in de lessen tekenkunst maakte. De accordeon 
wordt bovengehaald. En de natuur inspireert en brengt 
rust en stilte. De bron van alles.

AANBOD VOOR 18-PLUSSERS AAN  
DE KUNSTACADEMIE ZWEVEGEM

BEELDENDE KUNST: beeldatelier, 2D-atelier,  
tekenkunst, vrije grafiek, projectatelier, keramiek, 
schilderkunst.
MUZIEK (15+): muziekatelier+ instrument of zang 
WOORD: spreken en vertellen.

Alle info over deze vakken vind je op de website: 
www.kunstacademiezwevegem.be en in het promo-
boekje. Je vindt ons promoboekje in het Gemeente-
punt en in de Bibliotheek. Stuur een mailtje naar  
info@kazwevegem.be en we sturen jou een  
promoboekje met de post.

Inschrijven kan via onze website of op afspraak  
in het secretariaat Transfostraat 13, Zwevegem  
(directeurswoning Transfosite). Nog vragen? 
Bel gerust. 056 71 69 76
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OPERATIE PROPER
DOE JE OOK MEE? 
Iedereen houdt van een propere 
gemeente…
Doe je mee aan de operatie  
Proper van de Mooimakers? 
Samen aan de slag? Registreer je  
op www.mooimakers.be

ZONNE-ENERGIE
Op het dak van het Theatercentrum 
werden 52 zonnepanelen geïnstal-
leerd. Inwoners kregen de kans om 
mee te investeren in zonnepanelen 
op openbare daken via de burger-
coöperatie Vlaskracht.  Een infomo-
ment in november 2019 ging hieraan 
vooraf. 

TRANSFO KLIMT  
STEEDS HOGER 
Transfo Climbing die in het najaar van 2021 de deu-
ren opent, krijgt 411.300 euro subsidies van Sport 
Vlaanderen. De hoge klimzaal van 15 meter wordt 
een volledige nieuwbouw, die uitgerust wordt met 
de nieuwste technieken en een mix van alle moeilijk-
heidsgraden. Ook – zelfs internationale – wedstrijden 
behoren tot de mogelijkheden.  
Leuk detail: de klimsport is ook als nieuwe sport toe-
gevoegd aan de Olympische Spelen. 

EUROPEES GELD  
De Europese commissie investeert 4 miljoen euro in 
het project RE/SOURCED. Met dat geld wordt een 
middelgroot en zelfvoorzienend energiesysteem op 
Transfo gerealiseerd. Vanuit heel Europa werden 222 
projecten ingediend. Slechts 11 projecten werden 
weerhouden.RE/SOURCED heeft raakvlakken met 
drie actuele thema’s: hernieuwbare energie, circulaire 
economie en de reconversie van erfgoed en wordt 
door Leiedal getrokken.  
De andere partners zijn: de gemeente Zwevegem, de 
provincie West-Vlaanderen, universiteit Gent, Flux50, 
VITO EN resCOOP.eu. 
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VRAAG TIJDIG 
JE NIEUW  
RIJBEWIJS 
AAN
Sinds juli 2020 is het elek-
tronisch Europees rijbe-
wijs van toepassing. Het 
elektronisch rijbewijs is 10 
jaar geldig, net zoals je 
identiteitskaart. Maar wist je 
dat je geen brief ontvangt 
wanneer je rijbewijs vervalt? 
Controleer dus zeker de 
einddatum en vraag tijdig je 
hernieuwing aan via www.
zwevegem.be/afspraak.  
Een nieuw rijbewijs kost  
25 euro. 

WILSVERKLARING  
EUTHANASIE
Wilsverklaringen euthanasie opgemaakt vanaf 2 
april 2020 blijven onbeperkt geldig. Verklaringen 
tot en met 1 april 2020 blijven slechts geldig voor 
een periode van 5 jaar, vanaf de datum van de 
verklaring. Verklaringen met beperkte geldigheid 
kan je omzetten naar een nieuwe verklaring van 
onbeperkte duur. Registreren kan op afspraak bij 
de dienst eerstelijnszorg: 056 76 52 41,  
eerstelijnszorg@ocmw.zwevegem.be.  

OPLEIDINGEN 
RODE KRUIS
Vanaf 14 september starten 
opleidingen EHBO en helper 
van het Rode Kruis  
Zwevegem, in garage  
Vandeputte in Moen.  
Voor meer info:  
vorming@zwevegem.rode-
kruis.be. 

EHBO: 
ma 14/09 - do 17/09 
ma 21/09 - do 24/09 
ma 28/09 - do 1/10 
examen: maandag 05/10 

HELPER: 
do 08/10 
ma 12/10 - do 15/10 
ma 19/10 - do 22/10 
ma 26/10 
examen: donderdag 29/10 

>>>SNEL >>>
Volwassenenonderwijs cvo 
Scala In september starten de 
cursussen van CVO Scala in de  
H. Consciencestraat 1A in 
Zwevegem. Inschrijven kan via 
zwevegem@cvoscala.be of 056 
72 01 72. >>> Assistentiewonin-
gen woonzorgcentrum Momen-
teel zijn de wachtlijsten voor de 
assistentiewoningen in Blyhove 
1, Blyhove 2 en De Courbe kort, 
waardoor je kan genieten van 
een korte wachttijd. Voor meer 
informatie kan je terecht bij de 
woonassistent via 056 28 53 00 
of sociale.dienst.wzc@ocmw.
zwevegem.be. >>> Werelddag 
dementie Op maandag 21 
september is het Werelddag 
Dementie. Op die dag spelden 
we als symbool een badge op, 
om stil te staan bij mensen met 
dementie. Want samen willen 
we het taboe doorbreken!  >>> 
Wijkraad Knokke op 5 oktober 
om 19 u. Onderwerpen: evaluatie 
zone 30, ongerustheid Pannebak-
kerstraat, stand van zaken Let-
tenhofpark, Vaart/natuurgebied 
versus zwaar verkeer >>> Gratis 
juridisch advies op afspraak in 
de sociale dienst Gemeentepunt 
op di. 22 september, van 17 u. 
tot 18.30 u. en op di. 27 oktober, 
van 17 u. tot 18.30 u.



CHRISTIANA  
in “De Zilverberk”

Christiana is 83 lentes jong en 
haalt elke dinsdag en vrijdag ton-
nen energie uit haar bezoek aan 
het dagverzorgingscentrum “De 
Zilverberk”. Ze komt maar al te 
graag vertoeven in het gezelschap 
van anderen. “Ik heb me in mijn 
leven nog nooit verveeld, en toch 
kom ik zeer graag. We maken 
in de voormiddag soep of een 
dessert om het nadien samen op 
te eten. Of zoals vanmorgen, dan 
was het tijd voor een luisterbin-
go. En soms val je in de prijzen. 
Of het nieuws wordt uit de krant 
voorgelezen. Tijdens de middag 
kan je relaxen, maar daar doe ik 
niet aan mee. Geef me maar een 
woordzoeker.”

Interesse om ook naar het dag-
centrum te gaan? Laat het weten 
via e-mail of telefoon naar  
sociale.dienst.wzc@zwevegem.be  
056 28 53 00.

  >ONTMOET
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> UIT DE RAAD 

22 JUNI 2020  
DE RAAD KEURDE GOED:
• De samenwerkingsovereenkomst met IMOG 

voor de inrichting, uitbreiding en uitbating van 
het recyclagepark van de gemeente Zwevegem 
en het aansluitend huishoudelijk reglement. De 
uitwerking is gepland vanaf 1 september 2020. 
(zie ook p. 16 - 23)

• De realisatieovereenkomst Zwevegem en Leiedal 
voor het Nieuw Transfogebouw. De gemeente 
Zwevegem treedt voortaan op als bouwheer,  
Leiedal neemt de projectregie voor haar reke-
ning. De inkomsten van de verkoop moeten alle 
kosten door de gemeente gemaakt, dekken. 

13 JULI 2020  
DE RAAD KEURDE GOED:
• Reglement onderwijscheques ( zie ook p. 25)
• Herstellingswerken en aanleg voetpaden, voor 

een raming van 700.000 euro

DE RAAD NAM KENNIS:
• Het openbaar vervoerplan 2021 – Vervoerregio 

Kortrijk, met buslijnen Zwevegem 

GEMEENTE- EN  
OCMW-RAAD  

Volledige agenda,  
verslag en toelichting:  

www.zwevegem.be

Volgende gemeenteraden: 
28 september  

en 26 oktober 2020 
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ER ZIJN SEDERT 1 SEPTEMBER 
INGRIJPENDE VERANDERINGEN 
IN HET ZWEVEGEMSE AFVAL-
BEHEER. ZWEVEGEM STAPT 
MEE IN EEN REGIONAAL 
NETWERK VAN RECYCLAGE-
PARKEN EN AFVALZAKKEN 
EN WERKT NOG NAUWER 
SAMEN MET DE AFVALINTER-
COMMUNALE IMOG.  
ER ZIJN VANAF 1 SEPTEMBER 
NIEUWE AFVALZAKKEN. OP 
HET RECYCLAGEPARK ZAL 
JE VOOR SOMMIGE AFVAL- 
SOORTEN MOETEN BETALEN, 
ANDERE ZIJN  GRATIS. 

VANAF  
1 SEPTEMBER:  

NIEUW  
RECYCLAGEPARK  

ÉN NIEUWE  
AFVALZAKKEN

AFVAL IN  
ZWEVEGEM
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IMOG: “AFVAL IS EEN KOST,  
ZOALS WATER EN ELEKTRICITEIT”

9 september 1969. De Intergemeentelijke 
Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog) wordt opgericht 
om een oplossing te bieden voor de steeds 
groeiende afvalberg. Vijftig jaar later is Imog 
uitgegroeid tot een professionele afvalver-
werker voor elf gemeenten of voor 235.000 
mensen. Afval is nu niet langer een hygiëne-
probleem, maar een bron van grondstof en 
energie. Algemeen directeur van Imog Johan 
Bonnier maakte die groei mee. “Vlaanderen 
en Europa leggen de lokale besturen steeds 
strengere doelstellingen op. We moeten dus 
blijven inzetten op meer sorteren en minder 
restafval produceren.”

Imog heeft een site in Harelbeke en een site in 
Moen. Het afval dat huis-aan-huis wordt opge-
haald komt terecht in Harelbeke. Daar worden 
pmd, folies en papier & karton soort per soort 
gesorteerd. Het restafval belandt in de verbran-
dingsinstallatie in Harelbeke die voorzien is van 
de modernste rookgaszuivering. De energie die 
vrijkomt tijdens het verbrandingsproces zet Imog 
in om elektriciteit en warmte te produceren. Jaar-
lijks verbrandt Imog 65 miljoen kg restafval, ruim 
30 miljoen kilowattuur. Niet-gevaarlijk afval dat 
niet meer kan worden voorkomen, hergebruikt, 
gerecycleerd of verbrand, wordt op de Imog site 
in Moen volgens strenge normen gestort. Daar-
naast verwerkt Imog Moen jaarlijks zo’n 25.000 
ton groenafval uit de regio en zet dit om tot 
10.000 ton Vlaco-compost. Het afvalverhaal van 
Imog is dus ruimer dan wat je op het eerste  
gezicht zou denken. 
De doelstelling van Vlaanderen en Europa is 
minder afval, slagen we daar een beetje in?
Johan Bonnier: Als we het hebben over minder  
afval, dan wordt het restafva cijfer bedoeld. Rest- 
afval wordt immers verbrand of gestort en heeft  
dus een grotere milieu-impact dan afvalstoffen 

die selectief ingezameld worden en dus gerecy-
cleerd kunnen worden. Als we kijken naar het 
restafvalcijfer in Imog, dan zien we dat we al een 
hele weg hebben afgelegd. 20 jaar geleden, zaten 
we nog met een Imog-gemiddelde van 207 kg rest- 
afval per inwoner per jaar. Vandaag de dag is 
dat cijfer al gedaald tot 151 kg per inwoner per 
jaar. Maar dit moet nog beter. De doelstelling die 
OVAM ons oplegt tegen 2022 is 147 kg restafval 
per inwoner per jaar. De doelstelling voor Imog 
kan je zien als een gemiddelde van de doelstel-
lingen van de 11 gemeenten in de Imog-regio. 
Sommige gemeenten uit de Imog-regio zullen 
een serieuze inspanning moeten leveren om hun 
doestelling te behalen. Ook Zwevegem.

“ER IS NOG WAT WERK AAN DE 
WINKEL VOOR DE INWONERS 
VAN ZWEVEGEM”

Vertel?
Johan Bonnier: Elke gemeente in Vlaanderen 
heeft zijn eigen restafvaldoelstelling tegen 2022. 
Inwoners van Zwevegem mogen tegen 2022 jaar-
lijks 152 kg restafval produceren. In 2019 was het 
restafvalcijfer echter nog 175,1 kg per inwoner. Er 
is dus nog wat werk aan de winkel voor de inwo-
ners van Zwevegem, want 23,1 kg is niet niets.

Is het principe ‘de vervuiler betaalt’ een ma-
nier om het restafvalcijfer te laten dalen?
Johan Bonnier: Volgens Imog is dit de eerlijkste 
manier. Vroeger verliepen de kosten voor afval 
enkel via gemeentebelastingen. Als milieubewust 
gezin betaalde je mee voor wie meer afval produ-
ceerde. Daarom openden we in 1999 het eerste 
DIFTAR-recyclagepark in Kortrijk met geDIFfe-
rentieerde TARieven waarbij we werken met het 
principe van ‘de vervuiler betaalt’. Hoe meer af-
val een gezin aanbiedt, hoe meer ze betaalt, wat 
logisch is. Want afval verwerken kost handenvol 
geld, denk maar aan de vele vrachtwagens, de  
lonen van chauffeurs en ophalers, de investeringen 
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in machines en installaties, de reinigingsmetho-
des om bodem, lucht en water niet te belasten, 
enz. Met het principe ‘de vervuiler betaalt’ kan 
het afvalgedrag beter gestuurd worden en heeft 
iedereen zijn afvalfactuur zelf in de hand. Een 
voorbeeld: als je een plastic waterfles in je restaf-
valzak zou gooien, kost je dat €1,70 per zak, gooi 
je de fles in je blauwe pmd-zak kost het je slechts 
€0,15 per zak. Mocht je geopteerd hebben voor 
glazen flessen met statiegeld, dan kon je ze gratis 
terugbrengen en drinkwater uit de kraan is nog 
goedkoper. Ook in de tuin zijn er heel wat moge-
lijkheden om je afvalfactuur in de hand te houden: 
thuiscomposteren, mulchmaaien, gras vervangen 
door een bloemenweide… De mogelijkheden 
zijn eindeloos.

“HOE MEER AFVAL EEN GEZIN 
AANBIEDT, HOE MEER ZE BETAALT, 
DAT IS LOGISCH.”

Toch hoor je mensen wel eens zeggen  
dat afval wel duur is.
Johan Bonnier: Dat wil ik graag weerleggen.  
Iedereen wil natuurlijk zo snel mogelijk van afval 
af. Voor andere diensten zoals telecommunica-
tie, internet, leidingwater of elektriciteit vinden 
we het vanzelfsprekend om te betalen. En veel 
te betalen zelfs! Maar dat we moeten betalen 
voor iets waar we van af willen, stuit soms op 
onbegrip. Nochtans bedraagt de kost voor af-
val in België gemiddeld slechts €275 per ge-
zin per jaar. Dat komt neer op 0,7% van het 
gemiddeld jaarlijks huishoudbudget van 
een gezin. De tarieven voor zakken en de  
recyclageparken zijn de laatste 6 jaar niet meer 
verhoogd. Al spreekt het voor zich dat we afval 
nog altijd beter vermijden. 

“WE ZOEKEN NAAR DE BEST  
MOGELIJKE OPLOSSING,  
DIE NIET ALLEEN HET REST- 
AFVALCIJFER DOET DALEN,  
MAAR OOK EEN VOORDEEL 
BIEDT VOOR ONZE  
INWONERS.”

Welke tips kan je meegeven om afval te 
vermijden en onze factuur zo laag mogelijk te 
houden? 
Johan Bonnier: We hebben vorig jaar in Imog 
een restafvalanalyse gehouden. Daaruit blijkt dat 
elke inwoner jaarlijks heel wat afval in de rest- 
afvalzak gooit dat daar niet hoort. Zo vonden we 
5,5 kg papier en karton bij het restafval terwijl pa-
pier & karton gratis aan huis worden opgehaald. 
Ook de 13 kg aan kunststoffen horen niet bij het 
restafval. Harde plastic verpakkingen horen bij het 
pmd en zachte plastic verpakkingen in de foliezak. 
Daarnaast zijn er in het milieustraatje op het re-
cyclagepark ook mogelijkheden om kunststoffen 
gratis kwijt te geraken. De restafvalanalyse leerde 
ons ook dat er heel wat mensen glas, geneesmid-
delen, hout, AEEA en KGA bij het restafval gooi-
en, samen goed voor 2,5 kg van het totaal. Ook 
gescheurd textiel belandt foutief bij het restafval 
terwijl dat gratis in de textielcontainer mag. Naast 
draagbare kledij, mogen er namelijk ook stukken 
stof of kapotte kledingstukken in de textielcon-
tainer. Wat ons echter nog het meest verbaasde 
was dat 47 kg van het restafval uit voedselafval 
bestond, waarvan 28 kg echt voedselverspilling 
was. Elke inwoner gooit jaarlijks 7 kg brood bij het 
restafval, 5 kg fruit en zelfs 2 kg aan ongeopende 
voedselverpakkingen! Dit vermijden kan dus door 
voedselrestjes te verwerken in nieuwe gerechten 
of slim te winkelen en niet te veel te kopen zo-
dat het niet kan bederven. Ook kippen houden of 
thuis composteren in een compostvat of -bak kan 
helpen. De belangrijkste tip komt eigenlijk neer 
op goed sorteren. Dat is het beste voor het milieu 
én voor je portemonnee. Imog probeert haar in-
woners dan ook zoveel mogelijk te sensibiliseren 
via de website, de facebookpagina, de afvalkrant 
of via campagnes en proefprojecten. Imog is 
steeds op zoek naar de best mogelijke oplossing, 
die niet alleen het restafvalcijfer doet dalen, maar 
ook een voordeel biedt voor onze inwoners.
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WAAR OF NIET WAAR?  W - NW

1. KEUKENPAPIER MAG IN JE COMPOSTVAT.

2. MOSSELSCHEPEN MOGEN IN JE COMPOSTVAT.

3.  EEN LEGE TUBE TANDPASTA MAG IN DE PMD-ZAK.

4. EEN LEGE PLASTIC FLES WASMIDDEL MAG IN DE PMD-ZAK.

5. EEN KAPOTTE PLASTIC EMMER MAG IN DE RESTAFVALZAK.

6. EEN GLAZEN OVENSCHOTEL MAG IN DE GLASCONTAINER.

7. ONKRUID MAG IN JE COMPOSTVAT.

8. EEN SLAZAKJE MAG IN DE RESTAFVALZAK.

9. BEHANGPAPIER MAG BIJ HET PAPIER & KARTON.

10. BIODEGRADEERBARE EN COMPOSTEERBARE ZAKJES  
MOGEN IN DE FOLIEZAK.

TEST

HOE GOED  
SORTEER JIJ? 

EEN KLEINE  

TEST.

Oplossingen: 1. Waar (Keukenpapier is gemaakt van houtvezels.)– 2. Niet waar (Mosselschep-
en composteren niet.) – 3. Waar (Een tube tandpasta is een plastic verpakking.)– 4. Waar (Een 
fles wasmiddel is een plastic verpakking en heeft geen schadelijke inhoud.)– 5. Niet waar 
(Een kapotte plastic emmer mag gratis naar het milieustraatje.) – 6. Niet waar (Een glazen 
ovenschotel hoort bij niet-recupereerbaar grof vuil.) – 7. Niet waar (Onkruidzaden worden 
niet gedood in een compostvat.) – 8. Niet waar (Een slazakje is een plastic folie en mag in de 
foliezak.)– 9. Niet waar (Behangpapier is vaak gemaakt van een soort schuimrubber of is te 
vervuild.) – 10. Niet waar (Zo’n zakjes zijn vaak niet gemaakt van plastic, maar van vb. maïs.)



20

 > DOSSIER

NIEUWE AFVALZAKKEN 
Vanaf 1 september worden de witte zakken ver-
vangen door grijze exemplaren die grotendeels 
vervaardigd zijn uit gerecycleerd plastiek. De rest- 
afvalzakken worden iets duurder. 

KOSTPRIJS
De prijs die je betaalt voor de afvalzakken dient 
om de verwerking van het restafval te bekosti-
gen. Hierachter schuilt het principe dat “de ver-
vuiler betaalt”. Op die manier worden inwoners 
gesensibiliseerd om goed te sorteren en afval 
te beperken. De meerkost voor de inwoners 

wordt gecompenseerd door het invoeren van de 
goedkopere folie- en P+MD-zakken. Daarin kan 
je folies en zachte plastics (P+) kwijt. 
Een kleine afvalzak heeft een volume van 40 liter 
en kost 1 euro per stuk. De grote afvalzak heeft 
een volume van 60 liter en kost 1,7 euro per stuk. 
De prijs van de folie- en P+MD- zak blijft 0,15 
euro per zak. 

BESPAREN
Als je de goedkope P+MD en foliezak correct 
gebruikt, kan je heel wat afval uit de restafvalzak 
houden. Wil je nog meer besparen? Compos-
teer dan je groente- en tuinafval. Als je compos-
teert en goed sorteert, hou je 40% van je afval 
uit de restafvalzak. 

OVERGANGSPERIODE
De invoering van de nieuwe restafvalzak is ge-
pland op 1 september, met een overgangspe-
riode van 3 maanden tot 30 november. Bij de 
intergemeentelijke recyclageparken zal het mo-

AFVAL SORTEREN = 
MINDER BETALEN
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gelijk zijn om tot 31 december 2020 de oude 
restafvalzakken in te wisselen voor nieuwe zak-
ken. Daarna kan je enkel bij het intergemeente-
lijk recyclagepark in Harelbeke terecht voor de 
inwisseling. De meerprijs voor de nieuwe zakken 
betaal je dan ter plaatse. 

REGIONAAL RECYCLAGEPARK
Alle inwoners van Zwevegem kunnen vanaf 1 
september terecht op de recyclageparken van 
de omliggende gemeenten: Deerlijk, Harelbeke, 
Kortrijk, Waregem, Wielsbeke, Kruisem en van-
af 2021 in Avelgem. Je kan zo kiezen voor het 
meest nabije park en volgens de openingsuren 
die jou passen. Imog beheert de recyclagepar-
ken en staat ook in voor de recyclageparkwach-
ters. 
Volgens de Vlaamse regelgeving mogen recycla-
geparken niet langer volledig gratis zijn. Daarom 
worden de recyclageparken vanaf 1 september 
ingericht volgens het Diftar principe: verschillen-
de tarieven voor verschillende fracties (geDIFfe-
rentieerde TARieven). Die betaal je per aange-
boden hoeveelheid. 

NIEUWE TARIEVEN
Wie vandaag met een personenwagen naar het 
Zwevegems recyclagepark komt, kan voor het 
betalend gedeelte geen gebruik meer maken 
van de 2-euro zone. Alles verloopt voor het be-
talend gedeelte via de weegbrug.   

DRIE TARIEVEN  
In het Diftar-systeem wordt de kostprijs voor de 
verwerking van het afval deels doorgerekend 
aan wie het afval aanbiedt. Het principe “de ver-
vuiler betaalt” zet ertoe aan om minder afval te 
verzamelen en zo de afvalberg te verkleinen. De 
tarieven voor het recyclagepark in Zwevegem 
zijn dezelfde als de regionale Imog-tarieven. 

Voor sommige fracties betaal je niets, voor andere 
0,04 euro/kg en voor nog andere 0,2 euro/kg. 
Heel wat recycleerbaar afval kan je nog altijd gratis 
wegbrengen naar het gratis gedeelte. Voor zacht 
groenafval zoals grasmaaisel is er een vrijstelling 
van 500 kg/gezin/jaar en voor asbestcement een 
vrijstelling van 200 kg/gezin/jaar. 

GROENE GROEP
Gratis*

>AEEA (elektrisch materiaal) >Glazen  
flessen en bokalen > NIEUW Hard groen-
afval >KGA >Matrassen >Metalen  
>Milieustraatje >NIEUW Papier & karton 
>PMD >NIEUW Recycleerbaar hout  
>Tapijten >Vlak glas

(*voor particulieren)

ORANJE GROEP
€0,04 per kg

> Boomstronken >Gips >Niet-recycleer-
baar hout >Recycleerbaar bouw- en 
sloopafval >Zacht groenafval GRATIS  
500 kg/gezin/jaar

RODE GROEP
€0,20 

>Asbestcement GRATIS 200 kg/gezin/
jaar > Brandbaar grofvuil >Niet-recycleer-
baar bouw- en sloopafval >Recycleer-
baar grofvuil >Te storten grofvuil

OPENINGSUREN REGIONAAL RECYCLAGEPARK
Di., woe., do., vr.: van 14 u. tot 19 u. (zomerperiode : 1 maart tot 1 november)
Di., woe., do., vr.: van 13 u. tot 18 u.  (winterperiode : 1 november tot 1 maart) 
Za.: van 9 u. tot 16 u. 

Aanvoer van afval wordt toegelaten tot 15 minuten voor het sluitingsuur.  
De openingsuren vind je ook terug op de website of de afvalkalender. 

Vanaf 1 september 
is er voor een  

bezoek aan het  
recyclagepark

GEEN  
AFSPRAAK  
meer nodig. 
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Als vanouds staat de recyclageparkwach-
ter de bezoekers met raad en daad bij. We  
polsen bij Bruno wat deze verandering vanaf 
1 september precies inhoudt.

Kan je kort uitleggen hoe een  
diftar-recyclagepark werkt?
Diftar staat voor verschillende of gedifferentieer-
de tarieven per soort afval. Het is dus niet van be-
lang wie je bent, maar wel wat en hoeveel afval 
je meebrengt. Zo is afval dat verbrand of gestort 
wordt voor de bezoeker duurder per kilogram 
dan afval dat gerecycleerd of gecomposteerd kan 
worden. Heb je als particulier afval mee uit een 
betalende tariefgroep, dan moet je het recyclage-
park binnenrijden via de weegbrug en duid je op 
de zuil de oranje of de rode groep aan, afhankelijk 
van het afval dat je wilt afvoeren. De weegbrug 
is enkel toegankelijk met een ID-kaart of voor de 
zelfstandigen met een smart card. Die je kan aan-
vragen bij Imog. Na het uitladen van je afval kom 
je opnieuw langs de weegbrug. Zo worden het 
gewicht en de prijs bepaald. Aan het einde van je 
bezoek betaal je de totale kostprijs met een bank-
kaart of met munten. In Zwevegem geldt nog 
steeds een minimumtarief van €2. Daarom kom 
je best niet met kleine hoeveelheden naar het  
recyclagepark. Als je enkel afval uit de gratis frac-
ties meehebt, dan hoef je uiteraard niet te betalen.

Begrijpen de mensen de sorteerregels of is 
het echt nodig dat jullie helpen?
De kennis van de sorteerregels valt goed mee. 
Laat ons zeggen dat 95% van de mensen sorteert 
zoals het hoort. Maar er is altijd een kleine min-
derheid die bewust of onbewust een verkeerd ta-
rief aanduidt op de zuil aan de weegbrug. Na een 
tijdje beginnen we de bezoekers wel te kennen 
en weten we bij wie we een extra oogje in het zeil 
moeten houden.

Wat zijn de voordelen van intergemeentelijk 
samen te werken?
Het grootste voordeel voor de inwoners is dat ze 
kunnen kiezen naar welk IGRP = intergemeentelijk 
recyclagepark ze gaan. Woon je als Zwevegem-
naar bijvoorbeeld dichter bij het recyclagepark 
van Deerlijk, dan kan je daar zonder proble-
men je afval wegbrengen. Ook op basis van de  
openingsuren kan je kiezen naar welk IGRP-park 
je gaat. Voor de parkwachter zelf zorgt de samen-
werking ook voor minder verwarring. De prijzen, 
de aanvoervoorwaarden of de vrijstellingen zijn in 
alle IGRP-parken dezelfde. We hoeven dus niet 
telkens die knop om te draaien.

“JE AFVAL THUIS SORTEREN 
HELPT VOOR EEN VLOT BEZOEK 
AAN HET RECYLAGEPARK”

Heb je tips voor mensen die naar het  
recyclagepark komen?
Weet je niet in welke container je afval hoort? 
Vraag het dan aan een parkwachter. Een andere 
tip is sorteer je afval op voorhand al. Wie met on-
gesorteerd afval op het recyclagepark komt, ver-
liest er heel wat tijd en het veroorzaakt ook weg-
versperringen voor andere bezoekers.
We wensen dat het recyclageparkbezoek aange-
naam is voor iedereen. 

“WE ZIJN ER  
OM DE MENSEN  
TE HELPEN….”
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Restafval

Recyclagepark

Inzameling 
huis aan huis (kg) 

Zwevegem
175,1 kg/inw/jaar

153 kg/inw/jaar

20
22

Imog-gemeenten
153 kg/inw/jaar

147 kg/inw/jaar

20
22

3.362.500 kgHuisvuil:

470.190 kgPMD:

23.530 kgFolie:

1.507.380 kgPapier en karton:

Totaal: 617.846 kg

Totaal: 2.854.761 kg

Brandbaar 
afval: 

218.750 kg

Papier en 
karton: 

86.540 kg

Bouw- en 
sloopafval: 
777.120 kg

Hout-
afval: 

530.670 kg

Groen-
afval: 

540.480 kg

Multi-
stroom: 

226.851 kg

Grof 
vuil: 

427.470 kg

Asbest: 
46.880 kg
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Zwevegem helpt mensen  
die het moeilijk hebben in 
coronatijd. Kom je in aan- 
merking voor volgende  
maatregelen? De dienst  
samenleving somt ze  
even voor jou op:  

EENMALIGE  
BIJZONDERE TOELAGE

Kom ik in aanmerking?  
Ja, indien
• je nu al recht hebt op maat-

schappelijke integratie of 
• je bewoner bent van het 

Lokaal Opvanginitiatief of
• je gezinsinkomen met 

minstens 10% gedaald is op 
aanvraagdatum, in vergelij-
king met het inkomen van 
januari/februari 2020, als 
gevolg van van de coron-
acrisis (door bv. tijdelijke 
werkloosheid, ontslag, ver-
vangingsinkomen) en voor 
betaalmoeilijkheden vreest.

Het bedrag bedraagt 200 euro 
voor een alleenstaande en 100 
euro voor een samenwonende. 
Voor een gezin is dit 300 euro 
+ telkens 50 euro per persoon 
ten laste.

TUSSENKOMST IN JE HUUR 
OF HYPOTHEEK 

Kom ik in aanmerking?  
Ja, indien 
• er voor jou een begeleidings- 

traject loopt binnen het 
OCMW en je betaalmoeilijk-
heden hebt of

• je gezinsinkomen met 
minstens 10% gedaald is als 
gevolg van de coronacrisis 
(tijdelijke werkloosheid, ont-
slag, vervangingsinkomen) 
en er betaalmoeilijkheden 
zijn.

Het bedrag bedraagt 150 euro 
per maand voor de duur van 
het inkomstenverlies.

PSYCHOLOGISCHE  
ONDERSTEUNING 

In eerste instantie kan je terecht 
bij een maatschappelijk werker 
van de sociale dienst. Hij/zij 
kan je indien nodig ook door-
verwijzen naar een huisarts, 

het centrum voor algemeen 
welzijnswerk, teleonthaal, een 
psycholoog…
Kom ik in aanmerking voor een 
financiële tussenkomst?  
Ja, bij inkomstenverlies omwille 
van de coronacrisis en indien 
je beperkte financiële moge-
lijkheden hebt om therapie te 
betalen. En er is psychologi-
sche ondersteuning opgestart 
na aanvang van de corona-
maatregelen.

De tussenkomst is het volledige 
remgeld dat wordt terugbe-
taald, met een maximum van 
250 euro. Er is ook tussenkomst 
voor een tweede reeks thera-
piesessies.

EENMALIGE TUSSENKOMST 
IN MAANDELIJKSE FACTUUR 
GAS EN ELEKTRICITEIT

EENMALIGE TUSSENKOMST 
IN TRIMESTERIËLE  
WATERFACTUUR 

Kom ik in aanmerking?  
Ja, indien 
je in budgetbegeleiding of 
begeleiding budgetbeheer 
bent, en nauwelijks financiële 
betaalmarge hebt.

CORONAPLAN SOLIDAIR ZWEVEGEM 
KOM IK IN AANMERKING?
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De tussenkomst is het bedrag 
van de tussentijdse factuur 
elektriciteit, gas en water, met 
een maximum van 202,68 euro.

VOEDSELHULP  
EN MATERIËLE HULP

Kom ik in aanmerking?  
Ja, indien 
je een doorverwijsbrief (van 
het OCMW, Huis van het Kind, 
Kind en Gezin,…) kan voorleg-
gen. Je ontvangt voedselhulp 
bij de voedselverdeelpunten. 
In het Huis van het Kind kan 
je terecht voor pampers bij de 
Pamperbank en kledij bij Ons 
Boetiekske.

EEN TEWERKSTELLINGS-
PLAATS VOOR STUDENTEN 
MET RECHT OP MAATSCHAP-
PELIJKE INTEGRATIE 

Kom ik in aanmerking?  
Ja indien
je als RMI-student je voorziene 
job niet kan uitvoeren. De soci-
ale dienst helpt je zoeken naar 
een tewerkstellingsplaats.

ONDERSTEUNING VAN GE-
ZINNEN, KINDEREN  
EN JONGEREN 

Kom ik in aanmerking? 
Ga eens langs bij Huis van  
het Kind –  
www.huisvanhetkindzwevegem.be. 

Enkele projecten die we  
financieel versterken vanuit  
het coronaplan.

IEDEREEN DIGITAAL

Heb je geen computer ter 
beschikking voor je kinderen? 
Je kan in het Huis van het Kind 
een laptop of chromebook 
lenen. Ga eens langs. Meer info 
op p. 30.
HUISWERKBEGELEIDING

Vanuit Huis van het Kind voor-
zien we ook huiswerkbegelei-
ding en worden extra huiswerk-
klasjes ingericht in de school. 
Elke eerste zaterdag van de 
maand kan je in de Fietsbieb  
kwaliteitsvolle tweedehands 
kinderfietsen goedkoop ont-
lenen.

EERSTELIJNSZORG EN HET 
ZORGNETWERK 

Heb je als oudere of zorgbe-
hoevende thuis hulp of zorg 
nodig, dan kan je terecht bij 
de dienst eerstelijnszorg – tel. 
056 28 53 67 - eerstelijnszorg@
ocmw.zwevegem.be. Ook voor 
maaltijden aan huis.
Je kan ook een beroep doen 
op het zorgnetwerk –  
tel. 0493 31 88 14. Vrijwilligers 
van het zorgnetwerk kunnen 
je helpen met kleine taakjes in 
en om je huis en komen, als je 
dit wenst, eens langs voor een 
babbeltje.
Heb je vervoer nodig naar de 
dokter, de oogarts, een activi-
teit van de vereniging? Of lukt 
het nog moeilijk om alleen naar 
de winkel, apotheker of bakker 
te gaan? Dan kijkt het zorgnet-
werk voor een oplossing.

 Dienst samenleving  
 (vragen naar Griet)
 056 76 55 78 
 www.zwevegem.be 

ONDERWIJSCHEQUES

Dit is een tussenkomst in de school-
kosten van je kinderen.
Kom ik in aanmerking? J 
a, indien
• je kind gedomicilieerd is in  

Zwevegem
• je kind recht heeft op verhoog-

de tegemoetkoming of
• je gezin in collectieve schulden-

regeling of in budgetbeheer met 
schuld is of

• je de COVID-19-toeslag kreeg 
via het Groeipakket (vroegere 
kinderbijslag) – dit geldt enkel 
voor het komende schooljaar 
2020-2021. 

Je vult het digitaal aanvraag- 
formulier in op  
www.zwevegem.be/thuisloket  
of je mailt naar  
samenleving@zwevegem.be.  
Je kan je aanvraag ook bespreken 
bij een bezoek aan Huis van het 
Kind. 
 
Bij goedkeuring van de tussen- 
komst regelt de dienst samen- 
leving verder alles met de school.

Jaarlijkse korting op de school- 
factuur: 45 euro voor de kleuter; 
90 euro voor een kind in de lagere 
school en 125 euro voor een leer-
ling in het secundair onderwijs.  
In september bezorgt de school  
je een folder met aanvraag- 
formulier.



Met de eWeeding 
machine

eWeeding: Science Fiction?  
Nee hoor! Het lokaal bestuur  
Zwevegem stapt mee in het  
eWeeding-project van de firma 
Bayer. De machine is sinds kort aan 
het werk in onze gemeente. eWat, 
zeg je? eWeeding. Dit is kort voor 
“Electro Weeding” of onkruid- 
beheer op basis van elektriciteit.

De eWeeding-machine zorgt 
ervoor dat de elektriciteit zowel de 
stengel, de bladeren als de wortels 
van het onkruid doodt, waardoor 
de ongewenste planten niet meer 
kunnen terug groeien. Met eWee-
ding wil Bayer gemeenten een effi-
ciënte, veilige en duurzame manier 
aanreiken om voetpaden, pleinen 
en parkeerplaatsen onkruidvrij 
te houden. De machine werkt op 
stroom. En omdat je elektriciteit 
duurzaam kan opwekken, is eWee-
ding een toekomstgerichte manier 
van onkruidbeheer.

Rutger Davidts, diensthoofd groen 
en wegen: “Als gemeente vinden 
we het belangrijk om milieubewust 
en duurzaam te werk te gaan. 
Daarom waren we direct geïnteres-
seerd in dit project rond duurzaam 
onkruidbeheer. Onkruidbeheer 
blijft sowieso een taak waar er veel 
werkuren voor nodig zijn. eWee-
ding lijkt een efficiënte methode 
waardoor we met minder werkuren 
en behandelingen het team tijdens 
piekperiodes kunnen ontlasten. Bo-
vendien verzamelt dit systeem alle 
data via gps, zodat we gemakkelijk 
kunnen opvolgen en evalueren.”
 

 IkMeld
 0800 1 8550 
 www.zwevegem.be/ikmeld

  >OP PAD
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 > EEN KWESTIE VAN TIJD

CHRONIJKE VAN MOEN

In de guldenboeken van het openbaar bestuur worden belangrijke gebeurtenissen 
en officiële plechtigheden bijgehouden. In Moen startte men met het bijhouden 
van het guldenboek in 1947. Gezien het historisch belang van de guldenboeken 
begon men met een geschiedenis van Moen, vanaf de 14de eeuw t.e.m. 1875. 

Het overzicht biedt een beeld van het bosrijke gebied rond het kasteel in de  
14de eeuw en vertelt over de bezetting van het kasteel in 1316 en andere  
perikelen in die tijd. Een opmerkelijke passage handelt over een “toveres” uit 
Heestert die in 1664 onder andere beschuldigd werd Andries Raes uit Moen  
gedood te hebben. Daarvan zou de spreuk komen: “Tussen Avelgem en  
Moen waar de toveressen broen”.

De volledige tekst van haar veroordeling kan je terugvinden op www.zwevegem.be
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MAAND VAN DE  
DUURZAME BEWEGING

SPORTEN OP HET WERK
Werk je in Zwevegem? Doe vanaf 22 
september mee aan de middagspor-
tactiviteiten op dinsdag op de Sport-
puntsite: hippe dansvormen, mindfull 
bewegen, lopen al dan niet onder 
begeleiding. Omdat fitte werknemers 
de drijfkracht vormen van het team! 

 www.zwevegem.be/bedrijvensport. 

SEPTEMBER, MAAND 
VAN DE SPORTCLUB 
De maand van de sportclub is er 
voor wie op zoek is naar een geschikt 
lidmaatschap. Tijdens de kennisma-
kingsdagen kan je proeven van ver-
schillende sportdisciplines. Raadpleeg 
de infobrochure 

 www.zwevegem.be/maand-van-de-
sportclub-maand-van-de-duurzame-
beweging

SPORTIEFLEX, 
FLEXIBEL SPORT- 
ABONNEMENT
Ben je sportief maar wil je je nog 
niet meteen binden aan een 
sportclub? Dan is Sportieflex 
iets voor jou: een flexibel spor-
tabonnement waarmee je het 
hele sportjaar bij verschillende 
plaatselijke sportclubs of sportie-
ve afdelingen van socio-culturele 
of seniorenverenigingen kan 
deelnemen. 

 www.zwevegem.be/sportieflex

SPORTIG  
ZWEVEGEM: 
Een nieuw wekelijks sport-
aanbod voor mensen met 
een beperking, iedere vrijdag 
vanaf 18 september, van 
17.15 tot 18 uur,  
Sportpunt 2.0. 

 www.zwevegem.be/sportig  
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GEWOON  
GEESTIG
Voor psychisch kwetsbare 
mensen of voor wie de rou-
tine even wil onderbreken, 
organiseren we sportstonden. 
We streven naar een opti-
male psychische en fysieke 
gezondheid, op en actieve 
manier.  Wanneer: maanda-
gen vanaf 7 september 12-13 
u., Atletiekpiste Sportpunt 3 

 www.zwevegem.be/ 
gewoon-geestig- 
bewegen-gezond

DUURZAAM  
ORGANISEREN
De nieuwe brochure duurzaam 
organiseren is voor de organi-
satoren van evenementen een 
handige checklist met weetjes, 
tips, wist-je-datjes over hoe 
een evenement “duurzaam” 
organiseren.

 www.zwevegem.be/ 
duurzaamorganiseren

NACHTJE TRANSFO
Kamperen op de Transfo-site 
met mogelijkheid tot deelname 
aan een escaperoom, een vleer-
muizentocht en een nachtelijke 
lasershooting.Wanneer: vrijdag 25 
en zaterdag 26 september. 

 www.zwevegem.be/ 
nachtjetransfo

TRANSFO RAID
Beleef triatlon op een andere manier. Een raid, gebaseerd 
op teamspirit en avontuur met lopen, kajak en mountain-
bike. Voor elk duo dat van een sportieve uitdaging houdt.
Wanneer: zondag 27 september vanaf 9u op  
Transfo Zwevegem.   

  www.zwevegem.be/nieuws/transfo-raid of  
www.oenanthe.be

SPORTKOMPAS 
Het lokaal bestuur zal 
kinderen uit het derde en 
vierde leerjaar screenen 
met de bedoeling hen te 
oriënteren in de richting 
van een duurzame sport-
keuze.  

 www.zwevegem.be/ 
sportkompas 
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 > HUIS VAN HET KIND

In Huis van het Kind helpen de medewerkers 
je graag verder met elke mogelijke vraag 
over je gezin, van zwangerschap tot puber-
teit. In het najaar organiseert Huis van het 
Kind ontmoetingsmomenten in het Huis van  
het Kind op het Theophiel Toyeplein in  
Zwevegem.

ONTMOETING
Tijdens de ontmoetingsmomenten voor gezinnen 
kunnen kinderen spelen en andere volwassenen 
ontmoeten, in de nabijheid van een vertrouwde 
volwassene. Ouders, professionelen en vrijwil-
ligers kunnen tijdens deze ontmoetingen praten 
over hun bezorgdheden, opvoeding, verhalen 
delen en tips uitwisselen over hun kinderen.

Ontmoeting: wanneer?
• Het Oudercafé: éénmaal per trimester rond het 

breed thema “Opvoeding”, met een gezellige 
nababbel.

• Gezellige ontmoeting, met een kopje koffie, 
elke 1ste zaterdag van de maand van 10 tot 12 
uur, wanneer de andere projecten in Huis van 
het Kind ook open zijn. 

• De Tatertafel, een gezellig informeel moment 
twee keer per maand, waar ouders en kinde-
ren elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens deze 
ontmoeting kunnen ouders hun netwerk ver-
breden en versterken, vragen stellen, kennis 
maken met diensten (binnen en buiten de ge-
meente), wordt er een info moment voorzien, 
zijn er leuke activiteiten voor de kinderen… Je 
bent er als ouder samen met je kind(eren) meer 
dan welkom. 

 Huis van het Kind
 www.huisvanhetkindzwevegem.be

IEDEREEN DIGITAAL AAN DE SLAG
‘Iedereen digitaal’ is een nieuw project binnen 
Huis van het Kind. We hebben tijdens corona 
geleerd dat er nog te veel kinderen/gezinnen 
zijn die niet over de nodige materialen, vaar-
digheden en kennis beschikken om mee te 
draaien in de digitale wereld.
Vanaf september start Huis van het Kind met 
een uitleendienst van laptops en Chrome-
books. Het materiaal kan je ontlenen voor min-
stens één en maximum 3 maanden. Dit geeft 
de mogelijkheid om thuis digitale schoolop-
drachten te maken of vacatures te bekijken. 
Huis van het Kind biedt ook digitale onder-
steuning. Wie meer specifieke vragen heeft of 
vorming wil, kunnen wij doorsturen naar de be-
staande initiatieven die vorming organiseren. 
Voor de doorverwijzing werkt Huis van het kind 
samen met al haar partners. Gezinnen kunnen 
ook zelf de vraag stellen via Huis van het Kind. 
Tijdens de ontmoetingsmomenten kunnen de 
laptops ook gebruikt worden. 
Dit nieuw initiatief kreeg de ondersteuning 
van de Lions club Zwevegem. Zij schonken 10  
laptops ter waarde van 5.000 euro aan Huis 
van het Kind. Dank u daarvoor!

EEN VEILIGE PLEK 
OM ELKAAR  
TE ONTMOETEN 
HUIS VAN HET KIND IS OPEN

Z W E V E G E M
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> #IGZWEVEGEM

Wil jij je instagramfoto’s in het Infopunt zien 
verschijnen? Post ze op instagram met tag  
#igzwevegem of #infopunt. 

Als je deze # gebruikt, geef je de gemeente  
toestemming om je foto’s in het Infopunt te plaat-
sen. Let er op dat iedereen die op de foto herken-
baar afgebeeld staat, hiervan op de hoogte is.

BRENG  
JIJ OOK  

DE GEMEENTE  
IN BEELD?
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@ARTFO.BE

@ZOMERDORPZWEVEGEM

@MATTHIASSABBE

@MATTHIASSABBE

@LOUJACKLILI

@FREDBEDERVER

@ZITO_LAMAISONDESBERGERSBLANCS



STEUN AAN LOKALE ONDERNEMERS

In de strijd tegen het coronavirus steunen we de ondernemers die 
investeren in de veiligheid van de klant en de bezoeker. Het lokaal 
bestuur geeft een toelage van 200 euro. Ben je zelfstandige in 
hoofd- of bijberoep en heb je al een goedkeuring ontvangen voor 
een hinderpremie of compensatiepremie van Vlaio, dan kom je 
hiervoor in aanmerking. Reglement en aanvraag:  
www.zwevegem.be/nieuws/toelage-veiligheidsmaatregelen-corona

KOPEN IN 
DE BUURT

ACTIE CONTENTE COMMERÇANTEN 
“SAMEN ONDERNEMEN VOOR 
TEVREDEN KLANTEN”

In de actie “Contente Commerçanten” van Unizo 
werken de Zwevegemse handelaars samen om de 
klanten te belonen. Hoe werkt het? Je koopt iets bij 
handelaar A en per aankoopschijf van 20 euro krijg je 
een stempel. Is je kaart vol dan mag je naar handelaar 
B voor een leuke attentie, en omgekeerd. 
 

3 EN 4 OKTOBER - LOKALE HANDE-
LAARS LEGGEN JE IN DE WATTEN 

Het “Weekend van de Klant” is sedert 2017 uitge-
groeid tot het grootste commerciële event van België. 
Tienduizenden handelaars, kleine zelfstandigen en 
grote ketens verwennen jaarlijks hun klanten met 
leuke attenties en leuke extra’s. Winkel in Zwevegem 
tijdens het Weekend van de Klant op zaterdag 3 en 
zondag 4 oktober bij je favoriete, lokale winkels. 
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5 PIJLERS, 5 HELDEN
Voor elke pijler van de DOD’s wordt  
een duurzame held gekozen. 

• People (mens) :  
Conny Degrande

• Planet (Planeet) :  
Frank Laverge

• Prosperity (Welvaart): 
Filip Planckaert

• Peace (Vrede) :  
Diaken Patrick Denauw

• Partnership (Partnerschap) :  
Ewout Goudsmedt

TROTS OP ONZE DUURZAME  
“CORONA” HELDEN

WE HIJSEN DE VLAG OP 25 SEPTEMBER 
Op vrijdag 25 september hijsen we de SDG-vlag aan het Gemeentepunt en 
zetten we onze duurzame “corona” helden in de kijker. 
Volg onze acties op www.zwevegem.be en op onze Facebookpagina  
(www.facebook.com/gemeentezwevegem) en Instagrampagina  
(@gemeentezwevegem). 

Zwevegem neemt deel aan de “Week van de 
duurzame gemeente, van 18 tot 25 septem-
ber 2020. Het lokaal bestuur zet een week 
lang de duurzame ontwikkelingsdoelstellin-
gen van de Verenigde Naties in de kijker.  
Dit jaar gaat de eer naar de duurzame in-
spanningen in tijden van corona. 
Bedankt aan onze mensen en organisaties die 
bijzondere inspanningen hebben gedaan de 
voorbije maanden voor een duurzame samen-
leving in coronatijd! Zij zijn voor één jaar am-
bassadeur voor Zwevegem als duurzame ge-
meente. 
Op 25 september zetten we hen in de bloeme-
tjes.



  >WAAR IN ZWEVEGEM? 

WAAR IN ZWEVEGEM?
Stuur de oplossing samen met je adres vóór 2 oktober 2020 naar  
communicatie@zwevegem.be of via de post naar:  
Gemeentepunt, Wedstrijd Waar in Zwevegem, Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem. 

De winnaar krijgt een fietsnetwerkbox van de provincie West-Vlaanderen  
ter waarde van 30 euro.

De oplossing en de winnaars van de wedstrijd worden bekend  
gemaakt in het volgende Infopunt. 

WEDSTRIJD!

Jouw antwoord: 

Naam: 

Straat + nr.: 

(deel)gemeente + postcode:
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OPEN MONUMENTENDAG
ZONDAG 13 SEPTEMBER 
10 uur tot 18 uur

Bezoek de twee beschermde sites Transfo 
Zwevegem en Sint-Pietersbrugje Moen met hun 
artistieke installatie in kader van Contrei Live.

TRANSFO ZWEVEGEM
De installatie “Top Down Bottom Up” van Adrien 
Tirtiaux is een permanente voetgangersbrug tus-
sen het Kanaal en de Transfosite. Door een kuil van 
wilde vegetatie loop je over de brug naar het gon-
zende hart van de gewezen elektriciteitscentrale. 
• Uiteenzetting over het kunstwerk en geleid be-

zoek aan ketelgebouw om 12 uur - 13 uur - 14 
uur - 15 uur en 16 uur.

• Mogelijkheid tot verpozing op het zomerterras 
aan de Duiktank.

  Open 
Monumenten-
  dag

Zondag 
13 sept. 2020

www.openmonumentendag.be

in samenwerking meteen initiatief van
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volg ons op    en    #OMD2020
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SINT-PIETERSBRUGJE MOEN
Dit 19de eeuws ophaalbrugje werd grondig geres-
taureerd met heel veel respect voor de authentici-
teit. Aan het brugje staat in kader van Contrei Live 
het kunstwerk “Swans” van Marco Barotti. Deze in-
stallatie bestaat uit 8 satellietschotels, 7 witte en 1 
zwarte. De schotels staan voor de kracht van TV en 
massamedia. Tot leven gewekt door geluid, wind 
en water dobberen deze zwanen vredig rond en 
gaan ze op in de natuur.
 
• 11 uur: luisterprogram-

ma door Astrid Haerens. 
Astrid groeide op in 
Zwevegem en woont nu 
in Brussel waar ze werkt 
als auteur. Voor Open 
Monumentendag keert 
ze terug en verkent ze in 
een literaire performance 
het landschap van haar 
jeugd, haar wortels, de 
grondtonen die haar 
mee vormden tot wie 
ze vandaag is. Laat je 
onderdompelen in het 
Land van Mortagne en proef de vele poëtische 
verhalen die de streek in zich draagt.

• Uiteenzetting door Greeter Jan Goemaere over 
de geschiedenis van het brugje, Kanaal Bos-
suit-Kortrijk en duiding omtrent het kunstwerk 
om 12 uur - 13 uur - 14 uur - 15 uur en 16 uur.

• Mogelijkheid tot verpozing aan mobiele bar van 
Flamme Rouge.

 

  Open 
Monumenten-
  dag

Zondag 
13 sept. 2020

www.openmonumentendag.be
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FAIR TRADE WANDELING
17 oktober - Kringloopwinkel

Doe mee aan de Fair Trade wandeling op  
zaterdag 17 oktober en ontdek onderweg de Fair Trade 
producten bij onze lokale boeren. Je komt tijdens de wan-
deling ook alles te weten over Fair Trade.
De wandeling start tussen 10 u. en 15 u. aan de Kringloop-
winkel in de Avelgemstraat 188, Zwevegem. Iedereen, jong 
en oud is welkom!
Vind ons op www.zwevegem.be/fairtrade
In het kader van Week van de fair Trade van 7 oktober tot 17 oktober 
2020

Vanaf 15 september kan je e-boeken lenen op je 
eigen toestel (tablet, smart-phone, computer en 
de meest courante e-readers zoals Kobo, Tolino 
en Vivlio). Je leent twee e-boeken tegelijk voor  
6 weken en kan er meteen ook 2 reserveren.  
Als de uitleentermijn afloopt, verdwijnen de  
e-boeken vanzelf van je toestel. Deze dienst is 
gratis, je moet alleen lid zijn van de bib!
Het gaat voornamelijk om Nederlandstalige boe-
ken en een beperkt aanbod Engelstalige titels.  
De collectie richt zich tot volwassen leners en  
bevat vlot leesbare fictie, literaire en populaire 
romans, maar ook toegankelijke non-fictie.  

> UIT KALENDER
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Interesse?  
Meer info vind je op onze  
website en in de bib of op de bibus.
Bibliotheek, Bekaertstraat 13,  
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
www.zwevegem.be/bibliotheek
bibliotheek@zwevegem.be

NIEUW IN DE BIB:  
E-BOEKEN LENEN 
OP JE EIGEN TOESTEL
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COMEDY @ JEUGDHUIS DE HARP 
Er staat weer comedy op het programma @ Jeugdhuis De Harp.  
Voor info & tickets: www.ticketkantoor.nl/shop/jeugdhuisdeharp1 

ZATERDAG 12/09 COMEDY HOUR DRIES HEYNEMAN
ZATERDAG 17/10 COMEDY HOUR FREDDY DEVADDER
DINSDAG 10 /11 COMEDY HOUR HAN SOLO
ZATERDAG 18/12 COMEDY HOUR AMELIE ALBRECHT
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TOURNÉE FLANDRIENNE
OP DE FIETS MET BEKENDE SPORTERS  

In het najaar wordt de 
eerste editie van Tournée 
Flandrienne georganiseerd. 
Tijdens een 12-tal ritten 
wordt gefietst met een be-
kende wielrenner, onder het 
motto ‘samen fietsen voor 
veiliger verkeer’. De organi-
satie is in handen van Th-e 
Chain, een non-profitorga-
nisatie die zich inzet voor 
de belangen van fietsers en 
e-bikers. 
18 september: Startschot 
Tournée Flandrienne van-
uit Transfo Zwevegem
Tournée Flandrienne wil 
managers tijdens een e-bike 
challenge 5 dagen op de 
fiets krijgen. Op vrijdag  
18 september kunnen ze 
ook deelnemen aan een 
VIP-event waarbij gefietst 
wordt van Transfo  
Zwevegem naar de  
Hotondberg in Oudenaarde 
en terug onder begeleiding 
van Tom Boonen en Gella 
Vandecaveye. 
Wil jij ook eens fietsen 
met een wielrenner?  
Dat kan tijdens 9 week-
ends. De opbrengst wordt 
tijdens De Warmste Week 
geschonken aan de vzw 
Ouders van Verongelukte 
Kinderen.  
Info en kalender:  
www.tourneeflandrienne.be.
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WOE 2 SEPTEMBER
KAARTING / Senioren Kappae-
rt / OC De Kappaert Zwevegem 
/ 14 u.
056 75 51 48

VRIJ 4 SEPTEMBER       

WEER NAAR SCHOOL / voor-
leesuurtje / Bib Zwevegem / 
15.45 u.>16.30 u.
www.zwevegem.be/bibliotheek / 
056 76 59 00

ZA 5 SEPTEMBER  
EN ZO 6 SEPTEMBER
HOEVEFEESTEN / Landelijke 
Gilde Heestert, KVLV en KLJ 
/ Loods Depraetere, Spich-
testraat Heestert
Dewaele.bart@telenet.be / 
0478 35 18 03

ZA 5 SEPTEMBER
BEHEERWERKEN NATUUR-
PUNT / Loods Sint-Pietersbrug-
je, Kraaibosstraat, Moen /  
8 u.>12 u.
Ook op za 12 sept., za 26 sept.; 
3 okt., 10 okt., 24 okt,  
31 oktober
danny.deceukelier@telenet.be / 
056 75 61 39

ZO 6 SEPTEMBER
SNEUKELTOCHT 7 KM / OC 
De Kappaert Zwevegem /  
13.30 u.>17 u.
marieanne.lagaisse@skynet.be 

DI 8 SEPTEMBER -   
DI 8 DECEMBER
CLIP- EN STREETDANCE 
- HIPHOP / Tienerdansen 
Zwevegem / GS Knokke, Maria 
Bernardastraat, Zwevegem /  
3 groepen / 18 u.>21 u. /  
 

50>55 euro
FB:Tienerdansen Zwevegem / 
marjan.delanote@hotmail.com 

VRIJ 11 SEPTEMBER
KONIJN MET PRUIMEN / the-
aterkomedie / Kon. Deugd en 
Vreugd Heestert / OC Malper-
tus Heestert / 20 u. / 9 euro
www.deugdenvreugdheestert.be /  
res.deugdenvreugd@gmail.com 
Ook op zo 13 sept. / 11 u., do 
17 sept. / 20 u., vrij 18 sept. / 
20 u., zo 20 sept. / 18 u.

ZA 12 SEPTEMBER  
EN ZO 13 SEPTEMBER
KERMIS ZWEVEGEM

ZA 12 SEPTEMBER  
EN ZO 13 SEPTEMBER
KERMIS MOEN

MA 14 SEPTEMBER
KLIMAAT EN DUURZAAM-
HEID / cursus / Natuurpunt / 
Bib Zwevegem / 19.>22 u. /  
40 euro
Ook op ma 21 en ma 28 
september en za 10 oktober 
wandeling / 9.30 u.>12.30 u.
bavo.de.clercq@telenet.be  – 
0476 66 46 78

DI 15 SEPTEMBER
KAARTNAMIDDAG /  
Vief Groot-Zwevegem /  
conferentiezaal Sportpunt Zwe-
vegem / 14 u.
marianne.jo@bovore.be /  
056 75 60 24

WOE 16 SEPTEMBER
ZORGMOATJES / Spelnamid-
dag / Bibliotheek – De Wieke / 
14 u. – 16 u. 
Gerda Herman / 056 75 60 24

Mieke Vercruysse/ 0474 70 85 69
Carine Veys / 056 75 82 89

VRIJ 18 SEPTEMBER      
EEN ECHTE HELD / voorlee-
suurtje / Bib Zwevegem /  
15.45 u.>16.30 u.
www.zwevegem.be/bibliotheek 
/ 056 76 59 00

VRIJ 18 SEPTEMBER

START SPORTAANBOD MEN-
SEN MET EEN BEPERKING / 
Sportpunt 2 Zwevegem /  
17.15 u.>18 u.
www.zwevegem.be/sport /  
056 76 58 00

MA 21 SEPTEMBER
WERELDDAG DEMENTIE  
dementievriendelijk Zwevegem

DI 22 SEPTEMBER –  
DI 29 JUNI
MEET EN SPEED BEDRIJ-
VENSPORT / Sportpunt 2 
Zwevegem / 11.30 u.>13.30 u.
www.zwevegem.be/sport /  
056 76 58 00

WOE 23 SEPTEMBER
MOEV veldloopcross /  
Sportpunt 6 Zwevegem /  
13.30 u.>17 u.
www.zwevegem.be/sport /  
056 76 58 00

VRIJ 25 SEPTEMBER EN 
ZA 26 SEPTEMBER
MEERKEUZEKAARING / OC 
De Kappaert Zwevegem /  
18 u.>23 u.
marieanne.lagaisse@skynet.be 
Ook op za 26 september /  
16 u.>23 u.
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ZO 27 SEPTEMBER
TRANSFORAID / Beleef 
triatlon op een andere manier / 
Oenanthe / Transfo Zwevegem 
/ 8 u.>18 u. / 40 euro
https://www.facebook.com/
transfo.raid 

ZO 27 SEPTEMBER
KLIMAATWANDELING / 
Natuurpunt Zwevegem / start 
Sint-Pietersbrugje, Kraaibos-
straat, Moen / 14 u.>17 u.
ignacetanghe@yahoo.com / 
0487 48 40 26

VRIJ 2 OKTOBER     

GAATJES / voorleesuurtje / Bib 
Zwevegem / 15.45 u.>16.30 u.
bibliotheek@zwevegem.be / 
056 76 59 00

WOE 7 OKTOBER
KAARTING / Senioren Kappaert 
/ OC De Kappaert Zwevegem 
/ 14 u.
056 75 51 48

VRIJ 9 OKTOBER
JACQUES VERMEIRE EN LUC 
VERSCHUEREN / Gezinsbond 
Zwevegem / OC Malpertus 
Heestert / 20 u. / 29 euro
https://zwevegem.gezinsbond.
be / luc.depreux@telenet.be / 
0486 15 17 08
Ook op za 10 oktober / 20 u.

VRIJ 9 OKTOBER
GROOTSE ZEEPKAARTING / 
Calypso Performance Ensemble 
/ OC De Brug Zwevegem /  
19 u., 1,25 euro
info@showbandcalypso.be
Ook op za 10 oktober / 19 u., 
zo 11 oktober / 10 u.>21u.
 

ZA 10 OKTOBER
WATERHOEKTOCHT VTT / 
30-50-75 km / gemeenteschool, 
Kerkhofplein, Heestert /  
2>5 euro
https://www.facebook.com/wa-
terhoektocht 

ZA 11 OKTOBER
FEEST 75- JARIGEN ZWEVE-
GEM / feestzaal Uilenspiegel, 
Avelgemstraat 171, Zwevegem  
2>5 euro
https://www.facebook.com/wa-
terhoektocht 

DI 13 – 20 OKTOBER
WEEK VAN HET BOS

DO 15 OKTOBER
INFOMOMENT BEBOSSING / 
feestzaal Uilenspiegel, Avel-
gemstraat 171, Zwevegem / 
19 u.
woonenleefomgeving@zweve-
gem.be / 056 76 55 67

VRIJ 16 OKTOBER     

SPROOKJESLAND / voorlee-
suurtje / Bib Zwevegem /  
15.45 u.>16.30 u.
bibliotheek@zwevegem.be / 
056 76 59 00

ZA 17 OKTOBER
FAIRTRADE WANDELING 
voor jong en oud/ Start en 
aankomst: Kringloopwinkel 
Zwevegem, Avelgemstraat 
188, Zwevegem / Doorlopend 
starten tussen 10u en 15u / 10 
km / Gastspreker, proevertjes, 
… / Feestelijke opening Oxfam 
Wereldwinkel Zwevegem.
samenleving@zwevegem.be / 
056 76 55 75

ZA 17 OKTOBER
NIGHT OF THE PAWLOWSKI 
SYNDROME / + Pingpongclub 
+ Dj’s chicks can’t mix / Kul-
turoM / Schrijnwerken Demees-
tere, Stationsstraat, Moen /  
20 u. / 14>16 euro
www.eventbrite.be /  
kulturomvzw@outlook.com 

ZO 18 OKTOBER
DAG VAN DE TRAGE WEG / 
Natuurpunt Zwevegem / start 
Sint-Pietersbrugje, Kraaibos-
straat, Moen / 8 u.>12 u.
luc-decuyper@skynet.be /  
056 64 50 07

DI 20 OKTOBER
KAARTNAMIDDAG / Vief 
Groot-Zwevegem / conferen-
tiezaal Sportpunt Zwevegem / 
14 u.
marianne.jo@bovore.be / 
056 75 60 24

JOUW  
ACTIVITEIT 
HIER?
Wil je jouw activiteit ook 
in deze kalender?  
Surf naar  
www.uitdatabank.be  
en vul in. 

Deadline voor editie  
oktober: 21 september
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COLOFON

Klimaatneutraal gedrukt op gerecycleerd 
papier door artoos group 

 > TOT UW DIENST

GEMEENTEPUNT  
OP AFSPRAAK
056 76 55 67 
www.zwevegem.be/afspraak

GEMEENTELIJKE- EN 
OCMW- DIENSTVERLENING
www.zwevegem.be/afspraak 
ma. - vr., van 9 u. tot 12.30 u.
op dinsdag ook van 16.30 u. tot 19 u.
op woensdag, ook van 13.30 u. tot 16.30 u. 

MELDING OF VRAAG 
0800 1 8550 
www.zwevegem.be/ikmeld

POLITIEZONE MIRA
Maak uw afspraak: www.pzmira.be
056 62 67 00 
056 62 67 82 (lokale politie Zwevegem) 

VRAGEN OVER DE CORONA- 
MAATREGELEN / WAT MAG EN  
WAT NIET IN CORONATIJDEN?

www.info-coronavirus.be en  
www.zwevegem.be/coronavirus



BEDANKT ANIMATOREN!

     www.zwevegem.be      www.facebook.com/gemeentezwevegem         @GemZwevegem          #igzwevegem


